
 

  

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

LISTOPAD 

1. MOJA RODZINA I DOM (02.11.-05.11.2021) 

W pierwszym tygodniu listopada przypomnimy sobie nazwy członków 

bliższej i dalszej rodziny. Dzieci dowiedzą się, co to jest drzewo 

genealogiczne, a także utrwalimy znajomość  

swoich adresów zamieszkania. 

2. MOJA OJCZYZNA (08.11.-12.11.2021) 

W drugim tygodniu skupimy się na symbolach narodowych Polski. 

Dzieci dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest dla nas Święto 

Niepodległości i jak je obchodzimy. Poznamy znaczenie słowa 

„patriota” w odniesieniu do codziennych sytuacji  

i obchodzonych świąt narodowych. 

3. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI (15.11.-19.11.2021) 

W tym tygodniu Skrzaty przypomną sobie, jakie prawa i obowiązki 

posiadają dzieci i dlaczego są one tak ważne. Dzieci dowiedzą się, 

 jak mogą pomóc rodzicom w codziennych pracach domowych. 

4. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (22.11.-26.11.2021) 

W ostatnim tygodniu listopada skupimy się na naszym zdrowiu  

i konieczności stosowania zasad higieny. Przypomnimy sobie, 

dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz spędzać czas aktywnie i na 

świeżym powietrzu. Poza tym, 25. listopada będziemy obchodzić 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia. 



 

piosenka 

PLUSZOWY MIŚ 

Pluszowy miś z wystawy miś 
Na spacer chciał do dzieci iść 
A że był zuch ten dzielny miś 

Zastukał do przedszkolnych drzwi 
 

Dyżurny więc dziwuje się 
Dokąd chcesz iść no powiedz gdzie 

Ja chcę być tam powiada miś 
Gdzie bawi się Ola i Krzyś 

 
Klawy do zabawy zwyczajny z wystawy 

Pogodny i wesoły niesforny mały miś 
Radosny i kochany maluchom oddany 

Odważny i wesoły nieduży śmieszny miś 
 

Pokochaj pluszowego misia 
On przyjacielem dzieci jest 
Dorotka Adaś i Justysia 

Wesoło wszyscy bawmy się 
 

Pluszowy miś figlarny miś 
Już tańczy z nim Ola i Krzyś 
Zaśpiewaj nam zawołał Zbyś 
I z dziećmi wnet zaśpiewał mi 

 
Klawy do zabawy zwyczajny z wystawy 

Pogodny i wesoły niesforny mały miś 
Radosny i kochany maluchom oddany 

Odważny i wesoły nieduży śmieszny miś 
 

Pokochaj pluszowego misia 
On przyjacielem dzieci jest 
Dorotka Adaś i Justysia 

Wesoło wszyscy bawmy się 
 

wiersz 

MOJA MAŁA OJCZYZNA 

Jest na mapie mała kropka, 

ja tu mieszkam, tu mnie 

spotkasz. 

Jakie ciekawie i wesoło 

w moim świecie naokoło. 

Na podwórku trzy kałuże, 

położyły się przy murze, 

trzepak bardzo dziś kaprysi - 

duży dywan na nim wisi. 

Słońce z cieniem gra tu w berka, 

pan kominiarz z dachu zerka, 

teraz chyba każdy przyzna, 

że jest piękna ma Ojczyzna! 
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